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mgq-3 N›Uv                                                        c~Y©gvb-100 

[ Wvb cv‡ki msL¨v cÖ‡kœi c~Y©gvb ÁvcK|  

 

1| mswÿß DËi `vIt 30Ý1=30 

 (1) Avwgl Kx Kx †gŠj wb‡q MwVZ? 

 (2) gvby‡li kix‡i KZ ai‡bi GgvB‡bv GwmW cvIqv ‡M‡Q? 

 (3) Pwe©‡Z ª̀ebxq wfUvwgb ¸wj Kx Kx? 

 (4) ‡Kvb †Kvb Lv‡`¨ _vqvwgb cvIqv hvq? 

 (5) Rv¼ dzW Kx? 

 (6) cvwbi ùzUbvsK KZ? 

 (7) P
H
 Gi Av`k© gvb KZ? 

 (8) Marine Water Kx? 

 (9) weøwPs cvDWv‡ii ms‡KZ †jL| 

 (10) g„Z ü` Kx? 

 (11) ETP Gi c~Y©iƒc †jL| 

 (12) ü`wcÛ Kx ai‡bi †cwk Øviv MwVZ? 

 (13) i³ jvj nq †Kb? 

 (14) WBC Gi KvR Kx? 

 (15) ‡jvwnZ i³ KwYKvi KvR Kx? 

 (16) åæ‡bi †`‡n †jvwnZ i³ KwYKvi msL¨v KZ? 

 (17) g‡bvgvi Kx? 

 (18) Polymer kãwU wKfv‡e G‡m‡Q? 

 (19) cyì Dj Kx? 

 (20) ‡KvKzb Kx? 

 (21) wmjfvi mvj‡d‡Ui ms‡KZ †jL| 

 (22) mvev‡bi ms‡KZ †jL| 

 (23) ÿv‡ii GKwU ag© wjL| 

 (24) ỳwU kw³kvjx Gwm‡Wi ms‡KZ †jL| 

 (25) Kyklos Gi A_© Kx? 

 (26) mybvwg Kx? 

 (27) GwmW e„wó Kx? 

 (28) BOT Kx? 

 (29) Zwor we‡kølY Kx? 

 (30) Zwor gy ª̀Y Kx? 

2| dvnv‡`i evwoi cv‡k b`xi cv‡o A‡bK wkíKviLvbv M‡o DVvq b`xi cvwbi 

P
H
 Gi gvb cwiewZ©Z n‡q hv‡”Q| cvwb LvIqvi Abyc‡hvMx n‡q c‡o‡Q| 

dvnv‡`i gv Av‡M cvwb dzUv‡Zb wKš‘ B`vwbs †mwUI m¤¢e n‡”Q bv| 

 K) mve©Rbxb ª̀veK Kv‡K e‡j? 1 

 L) mgy‡`ªi cvwb †jvbv nq †Kb? 2 

 M) dvnv‡`i gv Kxfv‡e cvwb LvIqvi Dc‡hvMx K‡i Zzj‡Z cv‡ib e¨vL¨v 

Ki| 3 

 N) DÏxc‡Ki Av‡jv‡K P
H
 cwieZ©‡bi cÖfve we‡kølY Ki| 4 

3|  

 

                     K) i³ im                      L) i³ KwYKv 

 

welq †KvW-127 

i³ 



 K) i³ KwYKv Kx? 1 

 L) me©Rbxb MÖnxZv ej‡Z Kx eyS? 2 

 M) DÏxc‡Ki ÔKÕ Dcv`vbwUi KvR e¨vL¨v Ki| 3 

 N) gvbe‡`‡ni my¯’Zvi Rb¨ ÔLÕ Dcv`vbwUi Dcw¯’wZ AZ¨šÍ ¸iæZ¡c~Y©-

Dw³wUi h_v_©Zv wbiƒcY Ki| 4 

4| Kwei eB‡qi cov ¯úó †`L‡Z cvq bv| Ab¨w`‡K Iqv‡n‡`i `~‡ii wRwbm 

†`L‡Z mgm¨v nq| cieZ©x‡Z Kwei Ges Iqv‡n` Wv³v‡ii kiYvcbœ n‡j 

Wv³vi Kwe‡ii Rb¨ GK ai‡bi †jÝ Ges Iqv‡n‡`i Rb¨ wfbœ ai‡bi †jÝ 

e¨env‡ii civgk© w`‡jb| 

 K) cÖwZmiY Kx? 1 

 L) ¯úó „̀wói b~¨bZg ~̀iZ¡ ej‡Z Kx †evSvq? 2 

 M) Kwe‡ii †Pv‡Li ÎæwUi KviY e¨vL¨v Ki| 3 

 N) Iqv‡n‡`i †Pv‡Li Rb¨ Wv³vi wfbœ ai‡bi †jÝ e¨env‡ii civgk© †`Iqvi 

KviY we‡kølY Ki| 4 

5| n (Bw_wjb)               cwjw_b| 

 

 K) Zš‘ Kx? 1 

 L) myZv ˆZwi‡Z KvwW©s Ges Kw¤^s †Kb Kiv nq? 2 

 M) DÏxc‡Ki Drcvw`Z †hŠMwUi Drcv`b cÖwµqv e¨vL¨v Ki| 3 

 N) DÏxc‡K Drcv`wU cwi‡e‡ki fvimvg¨nxbZvi Rb¨ KZUzKz `vqx e‡j 

g‡b Ki? gZvgZ `vI| 4 

6| Ca(OH)2+X→CaSO4+2H2O 

 K) wf‡bMv‡ii ivmvqwbK bvg Kx? 1 

 L) †gŠgvwQ ûj ‡dvUv‡j Pzb e¨env‡ii DcKvwiZv e¨vL¨v Ki| 2 

 M) X †hŠMwUi ˆewkó¨ e¨vL¨v Ki| 3 

 N) Avgv‡`i cÖvZ¨wnK Rxe‡b D‡jøwLZ ai‡bi wewµqvi ¸iæZ¡ wekølY Ki| 4 

 

7|  

           A                       B                       C 

 K) Liv Kv‡K e‡j? 1 

 L) evqygÛ‡ji Kve©b WvBA·vB‡Wi NbZ¡ e„w× cv‡”Q †Kb? 2 

 M) cwi‡e‡ki Dci A Gi wµqv e¨vL¨v Ki| 3 

 N) B I C Gi g‡a¨ †KvbwU †ewk aŸsmvZ¥K? we‡kølY Ki| 4 

8| ivZzj mv‡n‡ei evwo‡Z 100W Gi 4wU d¨vb I 60W Gi 6wU evj¦ 

cÖwZw`b 5 N›Uv K‡i e¨eüZ nq| G‡Z wZwb GKwU gvÎ myBP e¨envi K‡ib| 

ZvB cÖwZ gv‡m Zvi we`y¨r wej †ewk w`‡Z nq| 

 K) Zwor cÖevn Kv‡K e‡j? 1 

 L) 200V-60W ej‡Z Kx †evS? 2 

 M) cÖwZ BDwbU 6 UvKv K‡i ivZzj mv‡n‡ei RyjvB gv‡m we`y¨r wej KZ 

UvKv n‡e? 3 

 N) ivZzj mv‡ne we`y¨r wej Kgv‡bvi Rb¨ wK wK c`‡ÿc wb‡Z cv‡i? 4 

 

 

D”PZvc I Pvc 

 

O2 cÖfveK 

e„ÿwbab N~wY©So f~wgK¤ú 



বিবিএটিবি সু্কল এন্ড কললজ 

        – ২০২২  র 

                    

                              বিষয়- িাাংলালেশ ও বিশ্বিবিচয়  

িময়-২.৩০ বমবিি                                                                                িূর্ ণমাি-৭০ 

বিলচি প্রশ্নগুললাি উত্তি োওঃ 

১। িূি ণ িাাংলাি জিগলর্ি প্রবি িাবকস্তাি িালেি চিম বিষমযমূলক আচির্ ও 

অিলেলাি বিরুলে েীর্ ণ আলদালি িাংগ্রাম িুস্পষ্ট রুি লাভ কলি ৬ েফাি 

স্বায়ত্তশািলিি োবি িামায়। িঙ্গিনু্ধ শশখ মুজজিুি িেমাি িূি ণ িাবকস্তালিি 

জিগলর্ি অবিকাি িক্ষাি জিয ৬ েফা োবি শিশ কলিি। ৬ েফা োিি িাঙাবলি 

জািীয় শজিিা-মূলল বিলফাির্ র্িায়। 

ক) যুক্তফ্রন্ট কি িালল গটিি েয়?                                                                 ১ 

খ) িাঙাবল জািীয়িািাে িললি কী শিাঝায়? িযাখযা কি।                                 ২ 

গ) িূি ণ িাবকস্তালিি প্রবি অর্ ণনিবিক ও বশক্ষালক্ষলে  িজিম  িাবকস্তালিি 

শািকলগাষ্ঠীি শয বিষময প্রকাশ শিলয়বিল িা িযাখযা কি।                                 ৩ 

র্) িয় েফা োবি বিল িাঙাবল জাবিি মুজক্তি িিে’-িুবম বক এই িক্তলিযি িালর্ 

একমি? শিামাি উত্তলিি িিলক্ষ যুজক্ত োও।                                                    ৪ 

২। মুজক্তযুে শুরুি ১৫ বেি িলি একটি িিকাি গিি কিা েয়। এই িিকাি 

মুজক্তযুেলক িটিকভালি িবিচালিা, িুিাংেি কিা এিাং ঐ িিকাি 

আিষ্ঠাবিকভালি শর্াষর্া কলি ” িাাংলালেলশি স্বািীিিাি শর্াষর্া আলেশ”।  

ক) িাকশাল কী?                                                                                           ১ 

খ) আমালেি মুজক্তযুলে  জাবিিাংলর্ি ভূবমকা িযাখযা কি।                               ২ 

গ) উদ্দীিলক শয িিকালিি কর্া িলা েলযলি িাি গিি কািালমা ির্ ণিা কি।৩                                                                                                  

র্) উক্ত িিকালিি কায ণক্রম বিলেষর্ কি।                                                      ৪ 

৩। জিাি ‘ি’ একজি কৃবষ গলিষক। বিবি গলিষর্া কালজ েবক্ষর্-িূি ণ এবশয়াি 

একটি শেলশ যাি। জিু মালি প্রচণ্ড উত্তাি র্াকাি কর্া র্াকলল িা অিুিবিি। 

িটৃষ্টিালিি কািলর্ ফিল উৎিােলিি িবিমার্ িাড়ললও শকালিা শকালিা  জায়গায় 

বিবি প্রাকৃবিক েুলয ণাগ লক্ষ কলিি। এই িমলয় বিবি শেশটিি িূি ণাাংলশি উঁচু 

ভূবমগুললালি িাি গলিষর্া কাজ িম্পােলি আগ্রেী েি। 

ক) ভূবমকলম্পি শকন্দ্র কালক িলল?                                                                 ১ 

খ)  ‘ভূবমকলম্পি প্রলকাি িি ণে িমাি িয়’- িযাখযা কি।                                   ২ 

গ) জিাি ‘ি’ শেলশি শয অাংলশ গলিষর্া কাজ কলিি িা শকাি ভূ-প্রাকৃবিক  

     অঞ্চললি অন্তভূণক্ত? িযাখযা কি।                                                              ৩ 

র্) “উদ্দীিলক িবর্ ণি শেলশি জলিায় ুমািুলষি জীিিযাোলক প্রভাবিি কলি”-

বিলেষি কি।                                                                                                 ৪ 

৪।   

            মািবিক বিয ণািি                                                    র্ুষ 

 

   প্রোি                        বশক্ষা িঞ্চিা , ফাইল িদী                             িকবশশ 

 

             শযৌিুক িম্পবকণি বিয ণািি                                   প্রিাির্া    

  

ক) এইচ আইবভ কী?                                                                                       ১ 

খ) িুি বিলিােি কীভালি বকলশাি অিিািলক বিয়ন্ত্রর্ কলি?                              ২ 

গ)বচে-ক এ িাাংলালেলশি শকাি িামাজজক িমিযাটি ফুলি উলিলি? িযাখযা কি। ৩                                                                                                       

র্) িুবম বক মলি কি, গর্িলচিিিাই বচে-খ এ বিলেণবশি িমিযা প্রবিলিালিি 

একমাে উিায়? শিামাি উত্তলিি িিলক্ষ যুজক্ত োও।                                         ৪ 

৫। র্িিা -১: মবিি িুিিুি গ্রালম িিিাি কলি । আইি শঙৃ্খলা  িবিজস্তবি িজায় 

িাখাি জিয িািা গ্রালমি বকিু শলাক বিলয় একটি কবমটি গিি কলি। জিগলর্ি 

মিামলিি উিি গুরুত্ব বেলয় উক্ত কবমটি িি িিলিি কাজ িম্পন্ন কলি।  

র্িিা-২: িাবকি িাি িনু্ধলেি বিলয় একটি ক্লাি প্রবিষ্ঠা কলি। িািা এলাকাি 

মািুষলেি  বশবক্ষি কিা, কুিাংস্কাি েিূ কিা ও উন্নয়িমূলক কাজ িম্পােি কিাি 

জিয বকিু িেলক্ষি গ্রের্ কলি। িীলি িীলি িািা ললক্ষয িফল েয়। 

ক) িাে িম্পলকণ এবিস্টিল প্রেত্ত িাংগাটি বলখ।                                               ১ 

খ) িুশািলিি জিয আইি গুরুত্বিূর্ ণ শকি?                                                     ২ 

গ) র্িিা-১ এি কবমটিি িালর্ িালেি শকাি উিাোলিি বমল আলি? িযাখয কি।৩                          

র্) িাবকলিি ক্লালিি কালজি িালর্ িালেি শকাি কায ণািবল িােৃশযিূর্ ণ? িালেি 

উন্নয়লিএিিলিি কালজি গুরুত্ব বিলেষর্ কি।                                                 ৪ 

৬। জিাি িবিউল ইিলাম িাাংলালেশ িুবলশ বিভালগি একজি কম ণকিণা। বিবি 

একটি আন্তজণাবিক িাংিাি অিীলি কলঙ্গালি কম ণিি। িিণমালি িাাংলালেলশি প্রায় 

১১০০০ এি শিবশ বিিয বিলশ্বি ১১টি শেলশ কম ণিি আলি। 

ক-বচে                          খ-বচে          



ক) বিডও িিলে কিটি িািা আলি?                                                                 ১ 

খ) ‘বিিকণ িভাি’  গিি িযাখযা কি।                                                                ২ 

গ) জিাি িবিউল শয িাংিাি অিীলি কাজ কলিি িাি গিি ির্ ণিা কি।           ৩ 

র্) উক্ত িাংিায় িাাংলালেশ কীভালি বিশ্বশাবন্ত িক্ষায় কাজ কিলি িা বিলেষর্ কি।            

                                                                                                                     ৪  

৭।   

     

 

 

ক) অাংশীজি কািা?                                                                                       ১ 

খ) শিকিই উন্নয়লি অাংশীোবিত্ব শকি প্রলয়াজি?                                            ২ 

গ) উদ্দীিলকি ‘?’ এি লক্ষযিমূলেি একটি িাবলকা প্রস্তুি কি।                        ৩ 

র্) উদ্দীিলকি ‘?’ িাস্তিায়লিি প্রিাি চযাললঞ্জ ‘জলিায় ুিবিিিণি এিাং িবিলিশ 

েষূর্’ িুবম বক এ িক্তলিযি িালর্ একমি? শিামাি উত্তলিি িলক্ষ  যুজক্ত শেখাও।                                                                                        

                                                                                                                    ৪ 

িাংবক্ষপ্ত প্রলশ্নি উত্তি োও: 

িূর্ ণমাি-৩০                                                               িময়-৩০বমবিি 

১। িমদু্দি মজবলি কলি গটিি েয় 

২। কি িাবিলখ প্রর্ম শবেে বমিাি উলবািি কিা েয়? 

৩। কি িাল শর্লক ২১শশ শফব্রুয়াবি শবেে  বেিি বেলিলি িাবলি েলে। 

৪।  কি িালল ‘িূি ণ িাবকস্তাি আওয়ামী  মিুবলম লীগ’ গটিি েয়? 

৫। ২১ েফাি প্রর্ম েফাটি বক? 

৬। ১৯৬৫ িাললি ভািি-িাবকস্তাি যুে কিবেি অিযােি বিল? 

৭। শকাি িাবিখটি ‘জািীয় গর্েিযা বেিি ’ বেলিলি স্বীকৃি? 

৮। িাাংলালেশ কি িালল কমিওলয়ললর্ি িেিযিে লাভ কলি? 

৯। িাাংলালেলশি িিিােিীবিি বভবত্ত কী? 

১০। উিলজলা িযিিা কাি িময় প্রিবিণি েয়? 

১১। জািীয় বশশুিীবি প্রর্য়ি কিা েয় কি িালল? 

১২। বচকিাগুল কী? 

১৩। মিুিিু ও ভাওয়াললি গলড়ি আয়িি কি? 

১৪। গ্রীষ্মকালল িাাংলালেলশি িলি ণাচ্চ িািমাো কি? 

১৫। িাাংললেলশি শীিলিম মাি শকািটি? 

১৬। অযাবিস্টিল শকাি শেলশি অবিিািী? 

১৭। িামাজজক জীিলিি িিলচলয় গুরুত্বিূর্ ণ িাজনিবিক প্রবিষ্ঠাি কী? 

১৮। কু্ষদ্র িাে শমািালকাি জিিাংখযা কি? 

১৯। িাগবিলকি প্রিাি কিণিয শকািটি? 

২০। আইলিি উৎকৃষ্ট িাংগা প্রোি কলিলিি শক? 

২১। িাাংলালেশ িিকাি কখি ির্য অবিকাি আইি জাবি কলি? 

২২। এিবডজজ কালেি জিয প্রলযাজয? 

২৩। িিণমাি িবৃর্িীিযািী শকাি িিলিি উন্নয়ি েলে? 

২৪। শিকিই উন্নয়লিি শমৌবলক বিলিচয বিষয় কয়টি? 

২৫। বিশ্ব িািী বেিি  শকাি িাবিলখ িালি কিা েয়? 

২৬। কি িালল “শিইজজাং প্লাি ফাইভ” িলেলি অিুটষ্ঠি েয়? 

২৭। কি িালল ‘জাবিিাংর্ বশশু অবিকাি িিে’ প্রর্ীি েয়? 

২৮। কলি শর্লক মািৃত্বকালীি িুটি ৬ মাি কায ণকি কিা েয়? 

২৯। এইডি শিালগি িুবপ্তকাল কয় মাি িয ণন্ত? 

৩০। েুিীবিি শাবিক অর্ ণ কী? 

 

 

? 

 

শময়াে ২০১৬ েলি ২০৩০ 

লক্ষযমাো ১৭টি 


